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«الوطني» يعلن عن الفائز بسحب اجلوهرة ربع السنوي

يواصل بنك الكويت الوطني 
مكافأة عمالئه مبنحهم مجموعة 
الســحوبات  مــن  متنوعــة 
واجلوائــز والعــروض علــى 
مدار العام، وفي هذا اإلطار، قام 
البنك بإجراء سحب اجلوهرة 
الربع سنوي واإلعالن عن فوز 
سوسن محمد وهبي مببلغ ٢٥٠ 
الف دينار وذلك بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة، 

إلى جانب ممثلي البنك. 
علما بأن جميع سحوبات 
اجلوهــرة الشــهرية والربــع 
ســنوية تتــم حتت إشــراف 
ومراقبــة شــركة «ديلويت» 
العاملية. ويعاود بنك الكويت 
الوطنــي إجــراء ســحوبات 
اجلوهــرة بشــكل طبيعــي 
بعــد االنتهاء مــن إجراء كافة 
الســحوبات املؤجلــة بنهاية 
شــهر يونيو والتــي كانت قد 
توقفــت بســبب مــا تشــهده 
البالد من ظروف اســتثنائية 
نتيجة جائحة ڤيروس كورونا 
الوبائي، وذلك بعد احلصول 
علــى موافقــة وزارة التجارة 
والصناعة بإجراء السحوبات 
التــي مت تأجيلهــا أثناء فترة 
التوقف املاضية ومع االلتزام 

باملعايير الصحية الوقائية.
وقد قام البنك باإلعالن خالل 
األسابيع القليلة املاضية عن 
أســماء الفائزين بالسحوبات 

الفائزة بجائــزة ٥٠٠٠ دينار 
عن السحب األسبوعي املؤجل 
بتاريخ ١٦ يونيو، أسرار جابر 
هاشــم الفائزة بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار عن السحب األسبوعي 

املؤجل بتاريخ ٢٣ يونيو
وتعقيبا على عودة إجراء 
ســحوبات اجلوهــرة، أعلــن 
مدير عــام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
الكويت الوطني محمد العثمان 
قائال: مكافــأة عمالئنا ركيزة 
أساسية في التجربة املصرفية 
املتميزة التي نقدمها لهم ولن 
تثنينــا األزمــات والظــروف 
االستثنائية عن تقدمي املزيد، بل 
ستزيدنا إصرارا على مضاعفة 
اجلهــود مــن أجــل منحهــم 
املزيــد مــن املكافــآت الفريدة 
واالستثنائية التي ترسخ متيز 
عمالئنا واستفادتهم من تفوق 
الوطنــي وريادتــه. وأضاف: 
تتميز استراتيجيتنا في مكافأة 
عمالئنا بتطابقها مع تطلعاتهم 
وتلبيتها الحتياجاتهم بفضل 
قدرتنــا علــى اســتطالع تلك 
التطلعــات نتيجــة تواصلنا 
الدائــم معهم من خالل قنوات 
الوطني املتنوعة، إضافة إلى 
تفوقنا في بناء قاعدة بيانات 
ضخمــة على مدار الســنوات 
املاضية وامتالك أدوات حتليلية 

فائقة ومتطورة. 

وأكمل العثمان قائال: أثبتت 
جائحة كورونا وما فرضته من 
تداعيات حرص الوطني على 
حقــوق عمالئه من حصولهم 
علــى فرصة الدخول في كافة 
الســحوبات التي مت تأجيلها 
ومتديد صالحية نقاط مايلز 
الوطني ونقاط برنامج مكافآت 
الوطني لتعويض العمالء عن 
اإلجــراءات التي اتخذناها في 
األزمــة لضمــان احلفاظ على 
ســالمة عمالئنــا وتطبيقــا 

لتعليمات اجلهات املعنية.
واختتم العثمان مؤكدا على 
ســعادته بالعــودة إلى إجراء 
ســحوبات اجلوهــرة بشــكل 
طبيعي بعد االنتهاء من إجراء 
الســحوبات املؤجلة، ومؤكدا 
على حرص الوطني على سالمة 
عمالئــه التي تأتي فــي املقام 
األول وهو ما انعكس على كافة 
اإلجراءات واجلهود التي يقوم 
بهــا البنك خالل األزمة والتي 
تأتي استمرارا لتقدمي الوطني 
ملصلحــة عمالئــه بصــدارة 
مســاعيه وجهوده على مدار 
تاريخه. ويقــدم بنك الكويت 
الوطني منذ العام ٢٠١٢ مكافآت 
لعمالئه من خالل السحوبات 
األسبوعية والشهرية والربع 
السنوية حلســاب اجلوهرة، 
بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية 

٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار سنويا.

بعد االنتهاء من إجراء جميع السحوبات املؤجلة بنهاية شهر يونيو

محمد العثمان

املؤجلة كالتالي: 
بدرية خضير بوشــعبون 
الفائزة بجائزة ١٢٥ الف دينار 
عن الســحب الشهري املؤجل 
املاضــي،  بتاريــخ ٢٦ مايــو 
إســماعيل عبد الرضــا الفائز 
بجائزة ٥٠٠٠ دينار عن السحب 
األســبوعي املؤجل بتاريخ ١٢ 
مايو، يعقوب محمد العوض 
الفائز بجائزة ٥٠٠٠ دينار عن 
الســحب األســبوعي املؤجل 
بتاريخ ١٩ مايو، هاضل مسري 
السبيعي الفائز بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار عن السحب األسبوعي 
املؤجــل بتاريــخ ٢ يونيــو، 
حورية محمد البحارنه الفائزة 
بجائزة الفائزة بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار عن السحب األسبوعي 
املؤجل بتاريخ ٩ يونيو، بدور 
صالح الهزمي الفائزة بجائزة 

«األهلي» يستثمر في تنمية قدرات ومهارات موظفيه
طرح البنك األهلي الكويتي 
مؤخــرا مبــادرة تعليميــة 
داخليــة تتيح لكل موظفيه 
إمكانية استخدام منصة ذكية 
للتعلــم عبر اإلنترنت وهي 
منصة «بيرسيبيو»، وتوفر 
هذه املنصة مجموعة واسعة 
من حلول التعلم التي تشمل 
املهارات الشخصية والعملية، 
والتي يتــم اكتســابها عبر 
املمارسات وبرامج  مختلف 

التشغيل املتنوعة.
 ومن خالل إتاحة إمكانية 
الوصول واالستفادة من هذه 
املناهج عبر اإلنترنت يؤكد 
البنك األهلي الكويتي التزامه 
باالستثمار في تطوير وتنمية 
مهارات موظفيه واستغالل 
هذه الفترة لتحقيق مزيد من 
التقدم في مســيرة التحول 

الرقمي للموارد البشرية. 
جتدر اإلشــارة إلــى أنه 
بإمكان موظفي البنك األهلي 
الكويتــي دراســة مجموعة 

في مواصلة حتسني وتعزيز 
تطوير قدرات املوظفني من 
خــالل تدريبهم عن بعد في 
مــع  متخصصــة،  دورات 
احلفاظ، في الوقت ذاته على 
صحة وسالمة األفراد خالل 
هذه الظروف االســتثنائية. 
وبــدوره، يقــوم «شــريك 

التعليم والتطوير»، الذي مت 
تعيينه من قبل «بيرسيبيو»، 
باقتراح برامج محددة تلبي 
متطلبــات التدريــب األكثر 
إحلاحا في الوقت احلاضر، 
بحيث يكتسب املوظفون، بعد 
املهارات  استكمال دوراتهم، 
الالزمــة لالرتقــاء مبعايير 
خدمة العمالء في البنك إلى 

أفضل مستوى.
البنــك  اســتثمار  إن 
األهلي الكويتي في التعليم 
اإللكترونــي يعكس التزامه 
بتحقيــق االمتياز من خالل 
اتباع نهج االبتكار، والتركيز 
على تنمية املهارات املطلوبة 
للتشــغيل واملنافســة فــي 
ســوق دائمة التطور. ومن 
شأن هذا االستثمار أيضا أن 
يدعم موظفي البنك باملهارات 
والقدرات الالزمة للمساهمة 
في منو وازدهار البنك خالل 
حالة عــدم اليقــني واألزمة 

الراهنة.

من خالل طرح مبادرات التعلم الرقمي

متنوعة من املواضيع املهمة، 
مبا فيها املهارات الشخصية 
«مايكروســوفت  وبرامــج 
أوفيس» واملجاالت التقنية، 
والتــي صممت ملســاعدتهم 
املهنــي  تطويرهــم  علــى 
والشخصي. ويتمثل الهدف 
من هذه املنصــة التعليمية 

«اخلليج» يعلن الفائزين بسحوبات «الدانة» 
األسبوعية املؤجلة عن «أبريل» املاضي

اخلليــج  بنــك  أجــرى 
الدانة األسبوعية  سحوبات 
املؤجلة عن الفترة شهر أبريل 
٢٠٢٠، في يوم األحد ٥ يوليو 
٢٠٢٠، معلنا أسماء الفائزين 
اخلمسة عشر خالل الفترة من 
٥ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ بجوائز 
نقديــة قيمــة كل منها ١٠٠٠ 
دينار أســبوعيا، إضافة إلى 
الفائزين اخلمسة عن األسبوع 
املاضي، ٢٨ يونيو - ٢ يوليو 

.٢٠٢٠
وفيما يلي أسماء الفائزين 
اخلمســة ألســبوع ٥ إلى ٩ 
أبريــل: موزة عبــداهللا عيد 
الديحاني، رامي هشام محمد 
جابر، جاسم محمد عبداهللا 
األستاذ، طاهر حسني بلبل، 

سالم عبداجلبار النيباري.
اخلمســة  والفائــزون 

محمد حكيم، فريد النبتاوي، 
عبداملجيــد اســماعيل نعمة 
اهللا مقــدم، علي عادل محمد 
املتروك، شران نورنها نورنها.
امــا الفائــزون اخلمســة 
لألســبوع املاضي ٢٨ يونيو 
- ٢ يوليو فهم: حسن هاشم 
سيد حســني املوسوي، امل 
خلف ســعد العنــزي، خالد 
عبدالنبي عــوض بهبهاني، 

جهاد حمدي احلريري، وليد 
خالد الرشيدي.

أعلــن بنــك  هــذا، وقــد 
اخلليج عن أن الدانة كبرت، 
وإن اجلائزة الكبرى لسحب 
الســنوي ســتكون  الدانــة 
١٫٥ مليون دينار، وســيعقد 
الســحب في تاريخ ١٤ يناير 
٢٠٢١، وســتكون آخر فرصة 
للمشــاركة فيه عبر اإليداع 
في حساب الدانة في يوم ٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢٠.
ويشجع بنك اخلليج عمالء 
الدانة على زيادة فرص فوزهم 
عن طريق زيادة املبالغ التي 
يتــم إيداعهــا في احلســاب، 
الدفــع  باســتخدام خدمــة 
اإللكتروني اجلديدة املتاحة 
عبر موقع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.

لألسبوع من ١٩ إلى ٢٣ أبريل، 
فهم: الفي ناصر فهد املطيري، 
شريفة عيفان سلطان جربوع، 
دعــاء عبدالســتار محمــد 
بهبهاني، عبداملطلب عباس 
وزنه، خلود ابراهيم حسني 

البحراني.
وعن األسبوع من ٢٦ إلى 
٣٠ أبريــل فقــد أعلــن البنك 
فــوز ٥ عمــالء هــم: جويله 

«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود في مزارع العبدلي

افتتحــت شــركة  كونــا: 
الكويتية  الوطنيــة  البترول 
أمس محطة جديــدة لتعبئة 
الوقــود فــي منطقــة مزارع 
العبدلــي حتمــل الرقــم ١٣٠ 
الظــروف  وســتعمل خــالل 
الراهنة مــن ٦ صباحا إلى ٨ 

مساء.
وذكرت الشركة أن احملطة 
تندرج ضمن خطة الشــركة 
إلنشاء مجموعة من محطات 
الوقــود اجلديدة في مختلف 

لقياس كميــة الوقود يرتبط 
مبستودعات الشركة وميكن 
من خالله التبليغ فورا في حال 

وجود نقص في اخلزانات.
وبينت أن احملطة حتتوي 
على وحدة السترجاع البخار 
قادرة على التقاط األبخرة أثناء 
ملء خزان السيارة بالوقود ثم 
تكثيفها وإعادتها إلى اخلزان 
مما يســاهم في احلفاظ على 

البيئة.
وتعد محطة مزارع العبدلي 

من بني ١٨ محطة وقود جديدة 
يجــري العمــل حاليــا علــى 
إنشــائها، حيث مت حتى اآلن 
افتتاح ٨ محطات منها بواقع 
محطتــني فــي مدينــة جابر 
األحمد ومحطة في شمال غرب 
الصليبخات و٤ محطات في 
مدينة صباح األحمد السكنية 
إضافة إلــى احملطة اجلديدة، 
فيما يستمر العمل لالنتهاء من 
إنشــاء بقية احملطات بحلول 
األشهر األولى من العام املقبل.

تتميز بتصميم عصري حديث واستخدام تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية

مناطق البــالد بهدف مواكبة 
العمرانــي وتلبية  التوســع 
املتزايدة  احتياجات األعــداد 
مــن الســكان مــن املنتجات 

البترولية.
وأوضحت أن احملطة تتميز 
بتصميمها العصري احلديث 
وتستخدم تكنولوجيا متطورة 
للطاقة الشمسية، حيث تنتج 
طاقة نظيفة تعمل على توفير 
٣٠٪ مــن حاجتهــا للكهرباء 
كمــا يتوفر فيها نظام خاص 

«أوبر» توافق على استحواذ «بوستميتس» 
بـ ٢٫٦٥ مليار دوالر

رويترز: كشفت «بلومبيرغ» 
أن شــركة أوبــر تكنولوجيز 
وافقــت  التشــاركي  للنقــل 
علــى صفقــة لشــراء تطبيق 
بوستميتس لتوصيل طلبات 
األطعمة في صفقة مبادلة أسهم 

بقيمة ٢٫٦٣ مليار دوالر.
وقالت «بلومبيرغ» نقال عن 
مصادر مطلعة إن مجلس إدارة 
أوبر أقر الصفقة، مضيفة أنه 
من املتوقع أن يواصل بيير-

دميتري جور-كوتي، رئيس 
أوبــر إيتــس، إدارة أنشــطة 
توصيل الطعــام الناجتة عن 

أحيت خططا لطرح عام أولي 
بعد صفقات في قطاع خدمات 

توصيل الطعــام اإللكترونية 
أشــاعت اهتماما باالستحواذ 

على الشركة.
وكانت أحدث قيمة تقديرية 
لبوستميتس ٢٫٤ مليار دوالر 
حني جمعت ٢٢٥ مليون دوالر 
فــي جولــة خاصــة لتدبيــر 

التمويل في سبتمبر.
وتأسست بوستميتس في 
ســان فرانسيســكو في ٢٠١١ 
واستحوذت على ٨٪ من سوق 
توصيل الوجبات في الواليات 
املتحدة في مايو، بحسب شركة 

التحليالت سكند ميجر.
االندماج. وفي األسبوع املاضي، 
قالت «رويترز» إن بوستميتس 

الرفاعي: ١٢٤٫٢ مليون دينار أصول «النوادي»
قــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في شركة النوادي القابضة 
نواف الرفاعي ان الشــركة 
حققــت صافــي ربــح ٤٫٨ 
ماليني دينار للسنة املنتهية 
في ٢٠١٩ مقابل ٤٫٧ ماليني 
دينار للســنة املنتهية في 
٢٠١٨، كمــا ارتفــع إجمالي 
األصول إلــى ١٢٤٫٢ مليون 
دينار مقابــل ٩٩٫٤ مليون 

دينار في ٢٠١٨.

حديث الرفاعي جاء خالل 
العمومية  انعقاد اجلمعية 
العادية للشــركة بنســبة 
حضــور ٨٤٫٠٥٪، حيــث 
أقرت توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أسهم منحة بنسبة 
٥٪ من رأس املال عن ٢٠١٩ 
للمساهمني، كما متت املوافقة 
علــى جميع بنــود جدول 
العادية  أعمــال اجلمعيــة 

وغير العادية.
وأوضــح الرفاعــي انه 

مت افتتــاح برج الســحاب 
الكائن في الســاملية شارع 
سالم املبارك، كما أن هناك 
العديــد من املشــاريع قيد 
اإلنشــاء منها برج الصفاة 
في مدينة الكويت بشــارع 
فهد السالم، ومشروع معهد 
مس بالتينيــوم بضاحية 
املبارك ومشــروع  حصــة 
برج عيادات طبية بضاحية 
حصة املبارك، ومشروع برج 

بيبي بالساملية.

عمومية الشركة أقرت توزيع ٥٪ منحة

نواف الرفاعي

الغرفة تطلق منصة حجز املواعيد املسبقة «حياك»

«وربة» يواصل إجراء سحوبات «السنبلة» املؤجلة

أعلنــت غرفــة جتــارة 
وصناعة الكويت أنها أطلقت 
منصة حجز املواعيد املسبقة 
(حيــاك)، وذلــك تزامنا مع 
املرحلــة الثانيــة من اخلطة 
املعتمدة من مجلس الوزراء 
إلعادة احليــاة إلى طبيعتها 
والتي تشهد عودة استقبال 

املراجعني بشكل أوسع.
وأضافت الغرفة في بيان 
صحافــي أن هــذه اخلطــوة 
تأتي ضمن جهودها لتطوير 
اخلدمات اإللكترونية، وتنظيم 
عملية استقبال املراجعني، مبا 
يضمن جودة تقدمي اخلدمات 
مــع مراعــاة احلفــاظ علــى 
وقت وجهــد أعضاء الغرفة، 
كما تتســق هذه اخلدمة مع 
التوصيات اخلاصة بالتباعد 
اجلسدي وعدم التزاحم، وذلك 

أعلــن بنــك وربــة عــن 
السنبلة  استئنافه سحوبات 
األسبوعية بعد توقفها بسبب 
جائحة كورونا (كوفيد -١٩) 
التي أملت بالبالد، وسيستمر 
«وربة» في إجراء السحوبات 
الرابحــني  املؤجلــة إلعــالن 
العشرة عن كل أسبوع بجائزة 
الـ ١٠٠٠ دينار لكل منهم، وذلك 
بحضــور ممثــل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
البنــك. وبالنســبة للعمــالء 
الذيــن حالفهــم احلــظ خالل 
الســنبلة األسبوعي  ســحب 
الرابــع عشــر، فقد تــوج ١٠ 
رابحــني من عمالء بنك وربة، 
وهم: خزنه محســن إبراهيم 
املطيري، ناصر محسن منصور 
الهاجري، نوف سليمان عمر 
الشمري، جمال إبراهيم جاسم 
الطراروة، عايد مطلق ســعد 
العازمــي، علي عثمــان علي 
الغنام، محمد ســاير عبداهللا 
الرشــيدي، فــالح مبارك عيد 
الوسمي، حمود مطلق جرمان 
العتيبي، حســان عبدالرحيم 
عبد احلميد. أما سحب السنبلة 
األسبوعي اخلامس عشر، فقد 
توج: نواف محمد عبدالعزيز 

تعمم على باقي فروع الغرفة 
عند اســتئناف العمــل فيها 
مســتقبال. وأكدت الغرفة ان 
اســتقبال املراجعني وتقدمي 
اخلدمات الالزمة لهم ستقتصر 
اعتبارا من األحد ١٢ اجلاري 
فقط على أصحــاب املواعيد 

اللطيــف خالد الغيث، عمران 
صالــح عبد اهللا، مرمي محيل 
محمــد الصالل، نــوف خالد 
الشــمري،  الشــريدة  عــودة 
ضحى عدنان محمد ســاملني، 

فواز مبارك فالح املطيري.
أما الفائزون العشــرة في 
الســحب األســبوعي السابع 
عشر، فهم: سارة عبدالعزيز 
عبداهللا اليماني، إبراهيم سعد 
عيــد الغريــب، صالــح أحمد 
صالح عبداهللا، محمود أحمد 
حســني غضنفــر، دالل نايف 
مروي الشــمري، خالد أحمد 
فهد الفريج، اســعيد شــريدة 
احصينــي الراجحي، مها بدر 
حامد املال، خالد جاسم محمد 

املســبقة واملوثقــة، وذلــك 
 (QR Code) بتســلم إشــعار
أو رســالة تأكيــد املوعــد، 
وســتكون خطــوات حجــز 

املواعيد كالتالي:
موقــع  علــى  الدخــول  ٭ 
www.) الغرفــة اإللكتروني

.(kuwaitchamber.org.kw
٭ إدخال بيانــات التعريف 
املطلوبة (الرقم املدني/ البريد 
اإللكترونــي/ رقــم الهاتــف 

النقال).
٭ القيام باحلجز مع االحتفاظ 
ببياناته، وكذلــك االحتفاظ 
 (QR Code) مــن  بنســخة 
إلبرازها عند بوابة الدخول.

٭ ســيتم إرسال نسخة من 
تأكيد احلجــز واملوعد على 
البريد اإللكتروني ملقدم الطلب 

ومن خالل الهاتف النقال.

الشمروخ، سلطان نايف مانع 
مانع. أما العمالء الذين حالفهم 
احلظ خالل ســحب السنبلة 
Kids الشهري الثالث، فقد توج 
٣ رابحني من عمالء البنك، وهم: 
ضرار خالد مبارك احلميدي، 
نورا مشــعل بجاد العتيبي، 
مساعد خالد مساعد الساير.

وميثل حســاب الســنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني في 
توفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم 
في الوقت نفسه، باإلضافة إلى 
فرص للفــوز بجوائز نقدية 

طوال العام.
ومتاشــيا مــع رغبته في 
تطويــر وحتديــث خدماتــه 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق 
مع حتقيق املصلحة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي 
قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير 
الذي يلقاه احلساب، يعيد بنك 
وربة إطالق حساب «السنبلة» 
بحلــة جديــدة ومتطورة في 
٢٠٢٠ تطوي في ثناياها جوائز 
نقدية أكبر، حيث قام بتعديل 
وتيــرة الســحوبات والقيمة 
اإلجماليــة للجوائــز النقدية 

التي يحصل عليها العمالء.

للحــد مــن تفشــي ڤيروس 
كورونا ومنع انتشاره.

وذكرت الغرفة أن اخلدمة 
ســتقتصر بداية على املبنى 
الرئيســي فقــط الكائــن في 
منطقة القبلة مقابل الصندوق 
الكويتــي للتنميــة، على أن 

الســبيعي، روان علــي طاهر 
العطــار، علي يوســف جزاع 
الشــعالن، ســاير بدر محمد 
الساير، سعود سالم املسلم، 
خالد عبد اللطيف مبارك السند، 
خلف مطلق خلــف العازمي، 
عبداهللا راشد سعود دسمان، 
مصطفى صــالح عبداحلكيم 
رشــدان، يوسف سعيد حزام 
العتيبي. وبالنســبة لسحب 
السادس  السنبلة األسبوعي 
عشر، فقد أعلن البنك عن فوز 
١٠ عمالء، وهم: عبداهللا مشوط 
خميس العجمي، حسني محمد 
حســني العنزي، خالد صالح 
محمد الشــويب، محمد عايد 
عبد اهللا الرشيدي، خالد عبد 

العثمان: مكافأة عمالئنا ركيزة أساسية في التجربة املصرفية التي يحصلون عليها والظروف 
االستثنائية تزيدنا إصرارًا على تقدمي املزيد


